
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD LLUN, 15 MAWRTH 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd),  
Y Cynghorwyr Cunnah, Hopkins, Melbourne, Molik, Phillips, Mia Rees 
a/ac Singh 
 

 Aelodau Cyfetholedig: Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Gatholig 
Rufeinig), Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru), 
Karen Dell'Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) a/ac 
Matthew Richards (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) 
 
Mia John (Cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid) 

   
 

18 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Heather Joyce, roedd y 
Cynghorydd Mike Philips wedi dweud y byddai'n hwyr yn mynychu'r cyfarfod a 
dywedodd y Cynghorydd Mia Rees y byddai'n rhaid iddi adael y cyfarfod am 6.00 pm. 
 
19 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Molik fuddiant personol yn Eitem 4 yn unol â Chod 
Ymddygiad yr Aelodau ar y sail bod ganddi blant sy'n mynychu'r ysgol sydd ac a fydd 
yn destun meini prawf derbyn yr ysgolion. 
 
20 :   COFNODION  
 
Gohiriwyd cymeradwyo cofnodion y cyfarfod ar 23 Chwefror 2021 tan gyfarfod nesaf 
y Pwyllgor ar 11 Mai 2021. 
 
21 :   TREFNIADAU DERBYN I YSGOLION 2022-2023  
 
Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn galluogi Aelodau i graffu cyn penderfynu 
ar y trefniadau Derbyn i Ysgolion cyn iddi gael ei hystyried gan y Cabinet ar 18 
Mawrth 2021. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau); Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes); Michelle Dudridge-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio a 
Darpariaeth); a Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen, Rhaglen Trefniadaeth 
Ysgolion) i'r cyfarfod. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau fel a 
ganlyn: 
 

  Trafododd yr Aelodau y data derbyn i ysgolion uwchradd a 
gyhoeddwyd yn ystod yr wythnos ddiwethaf a'r data tebygol ar 
gyfer derbyn i ysgolion cynradd.  Codwyd pryderon mewn 
perthynas â'r lefelau gordanysgrifio; hyd y breswylfa a'r risg o 



wahaniaethu anuniongyrchol o gofio'r cartrefi ychwanegol sy'n 
cael eu hadeiladu mewn gwahanol ardaloedd; a'r pellter y mae'n 
rhaid i blant deithio i ysgolion eraill sydd, i bob golwg, yn 
tanseilio'r polisi Teithio Llesol. Nodwyd bod trosolwg sylweddol 
o'r polisi derbyn a thros feini prawf gordanysgrifio wedi'u cynnal 
gan ragweld y pwysau ychwanegol ar leoedd mewn ysgolion 
uwchradd gan WIZERD.  Hyd y breswylfa, ysgolion dalgylch; a 
materion yn ymwneud â thlodi, er enghraifft, rhoddwyd ystyriaeth 
i’r holl blant a gafodd brydau ysgol am ddim.  Teimlwyd y gallai 
hyd y breswylfa wahaniaethu yn erbyn grwpiau penodol, yn 
enwedig y rhai sy'n fwy symudol.  Un o ddyletswyddau'r 
Awdurdod yw dileu neu leihau dioddefaint gan bobl sydd â 
nodweddion prin neu warchodedig; enghreifftiau o'r rhain fyddai 
plant sipsiwn-teithwyr; ceiswyr lloches; a ffoaduriaid.   
 
Rhagwelir y bydd niferoedd mewn ysgolion uwchradd yn parhau i 
godi am nifer o flynyddoedd, ond mae'r niferoedd cynradd 
bellach yn gostwng yn sylweddol ond bydd ardaloedd penodol y 
bydd galw mawr amdanynt bob amser o fewn y dalgylch neu'r tu 
allan. Disgwylir y bydd y boblogaeth gyffredinol yn lleihau dros y 
blynyddoedd nesaf.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod nifer y lleoedd yn cael ei fonitro'n 
gyson.  Ni ddisgwylid na ragwelwyd maint y gostyngiad o ran  
lleoedd mewn ysgolion cynradd ac nid yw'r effaith a gaiff y pan 
demig ar y ffigurau hynny yn hysbys eto.  Bydd newidiadau i 
ddalgylchoedd yn cael eu hystyried ar ôl Band B. 
 

  Holodd Aelod, yn seiliedig ar y ffigurau gordanysgrifio, pam nad 
oedd Ysgol Uwchradd Caerdydd yn cael lle mwy amlwg ym 
Mand B y rhaglen adeiladu ysgolion, yn enwedig o ystyried lles 
plant a theithio llesol pan fydd plant yn teithio pellteroedd.  Nid 
yw'r Aelod Cabinet yn cytuno mai Ysgol Uwchradd Caerdydd yw'r 
prif fater wrth drafod y meini prawf gordanysgrifio; nid yw'n 
ymwneud â grwpiau o blant, mae'n ymwneud â phob plentyn 
ledled y ddinas. Mewn perthynas ag ysgolion fel Fitzalan, Willows 
a Cantonian roeddent i gyd yn ysgolion cyflwr categori D.  O ran 
Cathays, mae plant eisoes mewn adeiladau dros dro oherwydd y 
niferoedd yn yr ysgol.   
 

  Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth ynglŷn â sut y caiff 
rhagfynegiadau o’r ffigurau ar gyfer y dyfodol eu cyfrifo a  
chyfeiriwyd at y gordanysgrifio yn Ysgol Uwchradd y Dwyrain, yr 
ystâd newydd sy'n cael ei chynllunio ar gyfer safle Llanrhymni yn 
2024 a'r datblygiad sydd bellach ar waith ar hen safle Ysgol 
Uwchradd Tredelerch.   Dywedwyd wrth yr Aelodau, o ran 
amcanestyniadau, fod swyddogion yn ystyried y Cyfrifiad 
Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion sy'n rhoi manylion plant ar 
y gofrestr yng Nghaerdydd.  Cyflwynir y data ar gyfer hynny ym 
mis Ionawr ac fel arfer fe'i dilysir ym mis Mehefin.  Ceir hefyd y 
wybodaeth sy'n cael ei darparu ar y niferoedd ar y gofrestr, sy'n 
amrywio.  Maent yn galluogi’r gwaith o ystyried nifer y plant, y 



mathau o ysgolion a sut y gwnaed dewisiadau yn hanesyddol. 
Mae cyfartaledd pwysedig o 3 blynedd sy'n rhoi syniad i chi o ble 
yr aiff y plant i'r system uwchradd.  Wrth edrych ar y rhai sy'n 
mynd i mewn i'r system gynradd ystyrir data cofrestriadau 
meddygon teulu hefyd sy'n rhoi manylion faint o blant sydd 
wedi'u geni.  Ystyrir hefyd cyfartaleddau derbyniadau pwysedig o 
3 blynedd.   
 
O ran safleoedd adeiladu newydd, ystyrir y dalgylch ynghyd â'r 
lleoliad cyfagos, y tueddiadau o ran addysg cyfrwng 
Cymraeg/Saesneg a ffydd, pan fo’n debygol y bydd angen 
lleoedd ychwanegol a ph’un ai a oes lleoedd ar gael eisoes.  Pan 
wneir cais am ganiatâd cynllunio, rhaid i'r ymgeisydd nodi 
cyfansoddiad y tai y maent yn disgwyl eu darparu; ceir canllawiau 
cynllunio atodol sy'n cyd-fynd â'r CDLl; mae hwn yn cael ei 
adolygu ar hyn o bryd ond bydd yn dweud wrthych faint o 
ddisgyblion y byddai angen eu cynhyrchu o ystâd a nifer y 
lleoedd i’w darparu ar eu cyfer.  
 
Mae'n ddarlun cymhleth. Yr ymateb strategol i'r sefyllfa yn 
Llanrhymni, y penderfyniad oedd buddsoddi mewn un ysgol, 
Ysgol Uwchradd y Dwyrain, a oedd yn fwy nag un o'r ysgolion 
ond nid mor fawr â'r ddwy ysgol a ddisodlwyd ganddi.  
Llwyddodd i sicrhau cydbwysedd pan gafodd ei hagor.  Mae wedi 
bod yn llwyddiannus, ond mae lleoedd ar gael yn yr ardal honno.   
 

  Trafododd yr Aelodau ddarpariaeth ysgol i’r dyfodol a mynegodd 
bryder bod yn rhaid i ysgol gynradd ofyn am ganiatâd cynllunio ar 
gyfer codi dosbarthiadau dros dro.  Mae'n ysgol sydd â wedi’i 
gordanysgrifio ar raddfa fawr.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod 
modiwlau'n cael eu hystyried yn llety parhaol, mae Tŷ Gwyn yn 
enghraifft wych o hyn.  Mae'n bwysig cael hyblygrwydd ar draws 
y system ysgolion.  Mae llety ychwanegol wedi'i roi yn Ysgol 
Uwchradd Cathays sy'n gam da tuag at eu hadeilad newydd.  
Ychwanegodd swyddogion nad oedden nhw'n ymwybodol bod 
unrhyw ysgol sydd wedi gorfod gwneud cais am ei  chaniatâd 
cynllunio ei hun; byddai rhywun wedi sylw ar hynny.   
 

  Gofynnodd yr Aelodau am gadarnhad bod gofynion mewn 
perthynas â theithio llesol a llwybrau diogel yn cael eu bodloni 
cyn gofyn i blant newid ysgolion neu ddefnyddio llwybrau 
gwahanol i'r ysgol.   

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu sylwadau’r pwyllgor yn ystod y drafodaeth o ran y ffordd ymlaen.  
 
22 :   DIWEDDARIAD AR ADFER YSGOLION/ADDYSG O’R PANDEMIG  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau); Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes); Mike Tate (Cyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol a Dysgu Gydol 



Oes), Neil Hardee (Pennaeth Gwasanaethau i Ysgolion); a Suzanne Scarlett 
(Rheolwr Gweithredol, Partneriaethau a Pherfformiad) i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad pan gadarnhaodd fod 
ymrwymiad a rennir i sicrhau bod dychwelyd i'r ysgol yn rhywbeth cadarnhaol, mae'n 
seiliedig ar ail-ymgysylltu a lles gyda chymorth y gellir dibynnu arno.  At hynny, er ein 
bod yn pryderu am effaith y flwyddyn ddiwethaf ar blant, mae'n bwysig nad ydym yn 
defnyddio iaith sy'n  
awgrymu eu bod ar eu colled ac y bydd hynny'n aros gyda nhw.  Ni ddylent fod yn 
genhedlaeth Covid. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau i gyfeiriadau at Looked After Children yn y 
ddogfennaeth Saesneg gael eu diwygio i Children Looked After. 
 

  Roedd yr Aelodau'n falch o nodi bod dros 20,000 o ddyfeisiau 
digidol wedi'u dosbarthu a bod y rhai sy'n ymwneud ag addysg 
heblaw yn yr ysgol (AHY) wedi cymryd mwy o ran. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol mai'r bwriad yw symud tuag at ddull 
un i un a arweinir gan ddyfeisiau i'r cyfnod sylfaen ac uwch.  
Bydd yn helpu gyda'r dull dysgu cyfunol a newid yn yr addysgeg 
a welwyd yn yr ail gyfnod clo.  Mewn perthynas â disgyblion 
AHY, nid yn unig y bu ymgysylltiad gwirioneddol drwy ddefnyddio 
technoleg ond hefyd o ran ymgysylltu â gwasanaethau ieuenctid 
a darpariaeth y tu allan i'r ysgol.  Maent i gyd yn gyfleoedd i 
adeiladu arnynt yn y dyfodol. 
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at wasanaethau cymorth arbenigol 
estynedig a holodd a ydynt ar hyn o bryd yn gallu ymdopi â'r 
pwysau ar y gwasanaethau hynny a sut y cânt eu datblygu yn y 
dyfodol. Dywedwyd wrth yr Aelodau y gellir gwneud defnydd 
gwell  o’r gwasanaethau cymorth arbenigol  drwy ddefnyddio 
technoleg a'r gwahanol ffyrdd o weithio'n well.  Rhaid 
canolbwyntio ar les a hyder plant a phobl ifanc wrth ddychwelyd 
i'r ysgol.  Mae'n bwysig galluogi athrawon a phenaethiaid 
addysgu tra byddwn yn rhoi'r cymorth hwn ar waith er mwyn 
iddynt allu ei ddefnyddio ar gyfer iechyd meddwl, lles ac ati.  Yn 
gysylltiedig â hynny mae'r darn ymgysylltu’r haf a fydd yn helpu 
i'n symud tuag at ymgysylltu yn llawn amser mis Medi. 
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at grwpiau blwyddyn arholiadau sy'n 
dychwelyd i'r ysgol yr wythnos hon a bod rhai ysgolion wedi 
cyhoeddi y bydd arholiadau ac asesiadau yn dechrau fis nesaf.  
Holodd yr Aelodau a yw pob ysgol yn fodlon ar y cynlluniau lles 
yn yr amgylchiadau sydd ohonynt.  Dywedodd yr Aelod Cabinet 
ei bod yn gobeithio ac yn credu bod pob ysgol yn fodlon ar yr 
agenda llesiant, mae'n rhywbeth y dylent fod yn meddwl amdano 
nawr.  Gall Llywodraethwyr Ysgol hefyd helpu i wthio'r agenda 
hwnnw.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, o ran 
arholiadau cyn y Nadolig, y byddent yn cael eu canslo ond mai 
dim ond yn ystod yr wythnosau diwethaf y mae'r broses o bennu 



graddau wedi bod ar gael i ysgolion.  Bydd rhai arholiadau yn 
cael eu cynnal; mewn ystafelloedd dosbarth sy'n llawer gwell ar 
gyfer lles.  Maent hefyd yn un rhan o'r graddau a bennir gan 
athrawon.  Bydd darnau gwaith cwrs ac asesiadau blaenorol yn 
golygu y gellir cael darlun cyflawn ar gyfer dyfarnu’r radd. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth am nifer yr achosion o 
Covid ar hyn o bryd mewn ysgolion a nifer yr athrawon sydd wedi 
derbyn brechiadau.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod 
hyd at 60 o achosion y dydd cyn y Nadolig yn sicr.  Mae achosion 
yn parhau ac mae ysgolion ar agor ar gyfer disgyblion sy'n 
agored i niwed a gweithwyr allweddol.  Mae pob ysgol gynradd ar 
agor o heddiw ymlaen.  Bydd y niferoedd yn codi, heb os.  Mae 
achosion yn cael eu cofnodi a’u hadrodd yn ddyddiol, byddwn yn 
parhau i ddarparu gwybodaeth am ysgolion yn eich wardiau 
hefyd.   Bydd brechiadau'n magu hyder; mae staff mewn ysgolion 
arbennig wedi cael blaenoriaeth. Dylid nodi, oherwydd proffil 
oedran staff ledled Caerdydd, o fewn ychydig wythnosau bydd 
bron i 60% wedi cael cynnig brechiad.  Mae ysgolion hefyd yn 
cynnig profion dyfais llif unffordd i staff (PLlUau), ddwywaith yr 
wythnos yn wirfoddol.  Mewn ychydig dros wythnos gwnaed 
6,500 o brofion; cafwyd dau achos positif a 14 achos annilys, pan 
nad yw'r ddyfais wedi cofrestru darlleniad. Mae dau PLlu positif 
wedi arwain at achosion positif.  Bydd PLlUau hefyd ar gael i 
ddisgyblion blwyddyn 10 ac uwch, gellir eu casglu o'r ysgol a 
mynd â nhw adref.   
 
Byddwn yn eu cynnig i ddisgyblion blwyddyn 10 ac uwch - gallant 
eu casglu o'r ysgol a mynd â nhw adref. Defnyddir PLlUau pan 
fydd disgyblion yn asymptomatig.  Anfonir yr holl fanylion cyswllt 
drwodd i Tracio ac Olrhain.  
 

  Gofynnodd yr Aelodau pryd y bydd ymgysylltu'n digwydd gydag 
Arweinwyr Ysgolion mewn perthynas â chynllunio strategol 
hirdymor ac a fydd cynlluniau i ymateb i bryderon ynghylch 
presenoldeb pan fo’r rheiny’n codi.  Dywedodd swyddogion fod y 
cwricwlwm newydd a'r bil diwygio ADY yn dal i fod ar y gorwel a 
bod yr ymateb mewn perthynas â lles yn cyd-fynd yn dda â'r 
cwricwlwm newydd, ymhellach, bydd partneriaid gwella yn 
parhau i ganolbwyntio ar hynny pan fyddant yn edrych ar y 
cynlluniau datblygu ysgolion.  Mae sawl grŵp ffocws yn edrych ar 
ddull adfer hirdymor a sbardunir gan gymheiriaid.  O ran 
presenoldeb, er nad oes angen rhoi gwybod amdano o hyd, 
mae'n hanfodol gweithio arno.  Bu problemau gyda phresenoldeb 
ar-lein, problemau gyda'r anallu i ymgysylltu dros amser ac 
rydym wedi defnyddio'r panel dysgwyr sy'n agored i niwed i helpu 
i ail-ymgysylltu ac i gynnal gwiriadau lles.  Mae'n bwysig hefyd 
monitro diffyg presenoldeb a diffyg ymgysylltu. 
 

  Trafododd yr Aelodau bobl 17 – 18 oed yr adroddir eu bod yn 
teimlo’n bryderus y rhan fwyaf o'r amser ac yn dod yn NEET (nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant); a fydd 



darpariaeth ddigonol; a sut y gall dysgwyr a theuluoedd gael 
mynediad at y ddarpariaeth honno. Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol at y ffocws ar gwnsela mewn ysgolion a'r 
gefnogaeth i'n plant ifanc a sut rydym yn parhau i adeiladu pecyn 
llawn o amgylch ysgolion.  Un o'r cyfleoedd sydd wedi codi o 
ganlyniad i'r pandemig yw'r panel dysgwyr sy'n agored i niwed, 
pan fo’r dysgwyr hynny sy’n agored i niwed wedi'u nodi ledled y 
ddinas.  Cafwyd ymatebion penodol i'r panel dysgwyr sy'n agored 
i niwed i ymwneud yn uniongyrchol â'r Gwasanaethau Plant a'n 
gwasanaethau ein hunain.  Mae hynny wedi bod yn arbennig o 
lwyddiannus.    
 
Mewn perthynas â phontio pobl 16 oed i addysg bellach, 
dywedodd Swyddogion fod y Gwasanaeth Ieuenctid wedi bod yn 
gweithio’n rhithwir ac wedi ymgysylltu â'r rhai sydd wedi 
ymddieithrio o'r blaen.  Mae lefel y NEETs eleni wedi bod yn un 
o'r isaf erioed ond mae'n rhaid ystyried lefel y cymorth wedyn. 
Cafwyd cyrsiau a darpariaeth ychwanegol i sicrhau bod hynny'n 
parhau.  Yng Nghaerdydd, roedd ystod eang o gefnogaeth ar 
gael i bobl ifanc.  
 
Mae pobl ifanc wedi dweud eu bod yn teimlo y gallent elwa o 
gwnsela mewn ysgolion, fodd bynnag, mae pobl ifanc yn teimlo y 
dylai hyn fod wyneb yn wyneb yn hytrach nag ar y sgrin.  Bydd y 
rhai sydd angen ymgysylltu wyneb yn wyneb yn cael 
blaenoriaeth. 
 
Mae angen ystyried bod ysgol yn rhan o’r gymuned hefyd, bydd 
yn bwysig annog cyfranogiad parhaus gan rieni; datblygu dysgu 
fel teulu; a datblygu cymorth teuluol a chymunedol parhaus.   
 

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu sylwadau’r pwyllgor yn ystod y drafodaeth o ran y ffordd ymlaen.  
 
23 :   STRATEGAETH RHIANTA CORFFORAETHOL 2021 -2024  
 
Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn galluogi Aelodau i graffu cyn penderfynu 
ar y Strategaeth cyn iddi gael ei hystyried gan y Cabinet ar 18 Mawrth 2021. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
o'r Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau) yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd y 
Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol; Y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod 
Cabinet dros Blant a Theuluoedd); Deborah Driffield (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau 
Plant); a Jade Harrison (Rheolwr Gweithredol ar gyfer Gwella Gwasanaeth a 
Strategaeth yn y Gwasanaethau Cymdeithasol) i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad yn cyflwyno’r strategaeth 
wedi'i diweddaru.    Mae'n annog Swyddogion, Aelodau Etholedig a Phartneriaid 
Allweddol i gydweithio i wella canlyniadau a chyfleoedd bywyd i Blant sy'n Derbyn 
Gofal a'r Rhai sy'n Gadael Gofal.  Mae pobl ifanc wedi rhoi gwybod i ni beth sydd 



wedi bod yn gweithio'n dda, yr hyn nad yw wedi bod yn gweithio'n dda a pha 
ddyheadau sydd ganddynt ar gyfer y dyfodol.   
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth mewn perthynas â nifer y 
gofalwyr maeth allanol ac mewn perthynas â'r Bobl sy'n Gadael 
Gofal y gallai 21% ohonynt fod yn wynebu digartrefedd a 93.7% 
mewn llety addas ac a oes digon o strwythurau cymorth tra 
byddant yn ein gofal i fynd i'r afael â materion digartrefedd a 
pheidio â bod mewn addysg. 
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet, o ran llety addas, fod y ddogfen 
Cartrefi Cywir, Cymorth Cywir yn amlinellu'r ystod amrywiol o 
leoliadau a chymorth y bydd eu hangen, gan gynnwys Camu i 
Lawr o Ofal.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod llety dros dro yn 
golygu bod yn ddigartref, ond mae'n addas ac yn briodol ond gall 
fod yn effeithio ar y ffigurau.  
 
Nododd y Cyfarwyddwr fod 362 o blant a phobl ifanc yn byw 
gyda gofalwyr maeth allanol gyda'r awdurdod lleol.  Mae'r 
gymhareb yn cynyddu er ei bod yn anodd gwneud cymhareb 
syml oherwydd bod pethau'n symud trwy’r amser.   
  

  Trafododd yr Aelodau eu pryderon ynghylch camddefnyddio 
sylweddau yn cael eu normaleiddio yn ein cymdeithas ac ymhlith 
pobl ifanc ac a yw camddefnyddio sylweddau yn broblem gyda 
phlant yn ein gofal.   Dywedodd y Cyfarwyddwr na fyddai 
camddefnyddio sylweddau byth yn unig reswm. Bu cynnydd 
sylweddol mewn camddefnyddio sylweddau ymysg rhieni sy'n 
effeithio ar p'un a yw plant yn cael eu lletya ac yn derbyn gofal.  
Mae strategaeth ataliol yn cael ei hystyried ar gyfer pobl ifanc; 
bydd un o'r llinynnau yn ymwneud â chamddefnyddio sylweddau.  
Dylai hefyd fod yn gysylltiedig â Strategaeth y Glasoed a fydd yn 
rhan o'r cynllun adfer ar y cyd ag Addysg. 
 

  Holodd yr Aelodau am yr adborth gan bobl ifanc ac a yw'r data 
cyfredol ar recriwtio gwell wedi arwain at well perthynas â phobl 
ifanc.    Dywedwyd wrth yr Aelodau ei fod wedi bod yn fater 
cyffredin mewn perthynas â chwynion gan gofio'r anawsterau o 
ran sefydlu gweithlu sefydlog.  Ar hyn o bryd mae 52 o weithwyr 
cymdeithasol yn  gweithio i asiantaeth; mae llawer llai o drosiant 
mewn perthynas â staff parhaol ond mwy o drosiant mewn 
perthynas â staff asiantaeth sy'n golygu ansefydlogrwydd i nifer 
llai o bobl ifanc. Mae'r broblem yn parhau.  Gellir darparu 
gwybodaeth am nifer y newidiadau i'r gweithiwr cymdeithasol.   
 
Os yw gweithwyr cymdeithasol yn symud ymlaen, mae trefniant 
trosglwyddo mwy cadarn wedi'i roi ar waith i sicrhau bod y 
gweithiwr cymdeithasol nesaf sy'n cymryd rhan yn yr achos 
hwnnw yn gwbl gyfarwydd â'r cynllun cymorth tua’r dyfodol.  
Roedd hyn yn lleihau'r effaith negyddol y bydd y newid yn ei 



chael. 
  

  Trafododd yr Aelodau effaith y pandemig ar grwpiau sy’n agored i 
niwed a ph’un ai a fydd pobl ifanc a leolir y tu allan i'r ardal o dan 
anfantais anghymesur ac y bydd unrhyw gefnogaeth a gynigir 
iddynt mor gadarn  ag ydyw ar gyfer grwpiau eraill.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau mai'r cynllun bob amser yw symud pobl ifanc yn 
ôl i'r ardal cyn gynted â phosibl, ond yn sicr pan fyddant yn 16 
oed gan fod pecyn cymorth cadarn y gellir ei roi ar waith yng 
Nghaerdydd.  Mae'r rhai sydd y tu allan i'r ardal yn cael eu 
monitro yn rheolaidd ond yn anffodus, mae nifer bach o bobl 
ifanc am aros y tu allan i'r ardal; yna mae'n llawer anoddach gan 
na allwn reoli'r dull a ddefnyddir gan ardaloedd eraill. 
 

  Nododd yr Aelodau fod gan 76% o Blant sy'n Derbyn Gofal 
Gynllun Addysg Personol a holodd a yw hynny'n isel; a yw ond 
yn berthnasol i Gaerdydd neu a yw ar gyfer yr holl Blant sy'n 
Derbyn Gofal. Nid yw'n ymddangos ei fod yn cyrraedd 100% a 
beth oedd arwyddocâd hynny. Byddai'r Aelodau'n cael y 
wybodaeth honno maes o law. 

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu sylwadau’r pwyllgor yn ystod y drafodaeth o ran y ffordd ymlaen.  
 
24 :   DIWEDDARIAD Y GWASANAETH CYFIAWNDER IEUENCTID  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd); Deborah Driffield (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Plant); Graham 
Robb (Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid) ac Angharad Thomas 
(Rheolwr Gweithredol, Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid) i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad lle croesawodd Angharad 
Thomas i'r tîm ac roedd yn falch y bydd Graham Robb yn aros yng Nghaerdydd am 
12 mis arall.  Perswadiwyd yr Arolygwyr y dylid anfon llythyr agored at Aelodau'r 
Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc o ran eu hyder ynglŷn â'r cynnydd.  Roedd yr 
adborth ym mis Rhagfyr yn gadarnhaol ac mae cynnydd wedi'i wneud a bydd yn 
parhau. 
 
Amlinellodd Graham Robb y canlynol: 
 

 ers i'r adroddiad gael ei ysgrifennu, rydym wedi pwyso a mesur ein sefyllfa 
mewn perthynas â’r strategaeth.   

 rydym bellach 6 mis i mewn i raglen 2 flynedd;  

 cynhaliwyd 3 gweithdy/sesiwn gyda staff a Chynghorwyr.  Mae'n bwysig cadw 
llygad barcud ar y blaenoriaethau i sicrhau bod Angharad Thomas yn cael y 
cyfle i wneud yr holl waith datblygu gwasanaeth y mae ei arni angen ac y mae 
eisiau ei wneud;   

 Mae mwy o waith sicrwydd ansawdd i'w wneud o hyd a datblygu'r gweithlu; 

 Gwnaed llawer o gynnydd ar yr asesiadau o anghenion iechyd;  Mae gwaith yr 
is-bwyllgor o ran edrych ar y mater hwn yn ymwneud yn llawer mwy â datrys 
problemau a sicrhau gwell canlyniadau i bobl ifanc;  

 Mae'n hanfodol ein bod yn ystyried ac yn ymwybodol o effaith hirdymor Covid; 



 Cynhelir arolygiad llawn arall rhwng diwedd mis Mehefin a'r Nadolig. Byddwn 
yn cael rhai wythnosau o rybudd. Bydd yn broses 3 wythnos; ac 

 Mae gwaith y Bwrdd GCI wedi ailddechrau erbyn hyn a gellir penodi 
Cadeirydd newydd yr adeg hon y flwyddyn nesaf. 

 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at Gynllun Heddlu a Throseddu a'r angen i 
roi camau gweithredu ar waith yn gynnar, prydlon a chadarnhaol.  
Holodd yr Aelodau am y cyfraddau aildroseddu a bod y 
cyfartaledd presennol yn 3.6 fesul unigolyn yn y 6 mis cyntaf ar ôl 
y drosedd gyntaf a pha ffocws sydd gan y gwasanaeth o ran 
cyflawni ymyriadau â throseddwyr sy'n aildroseddu, natur yr 
ymyriad ac a yw'r ymyriadau hynny'n ddigon prydlon.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau, yn gyffredinol, y bydd HMIP 60 - 70 achos maes 
o law.  Byddant yn cwrdd â'r Swyddogion Achos ac maent yn 
awyddus i sicrhau eu bod yn adnabod y plant yn dda ac yn 
gwybod beth sydd angen ei wneud a beth fydd yn gwneud y 
gwahaniaeth.  Y flaenoriaeth gyntaf yw edrych ar blant sydd yn y 
system ar hyn o bryd a sicrhau bod barn gyfannol yn cael ei 
chymryd.  Rhaid i'r risgiau hyn fod yn glir; Mae asesiadau da, clir 
o'r plant a'r gwasanaethau sy’n cyfrannu at y gwaith yn hanfodol.  
Mae'n bwysig bod gennym ddata aildroseddu byw.   
 
Dywedodd y Rheolwr Gweithredol mai ffocws y gwasanaethau 
yw'r gwaith cynllunio ac ymyrryd erbyn hyn. Rhaid cael cynllun 
cydgysylltiedig ar waith i alluogi ymyriadau cynnar i osgoi 
aildroseddu.  Mae'n bwysig ein bod yn gweithio gyda'r person 
ifanc i greu'r cynllun yn hytrach na'i fod yn teimlo ei fod yn cael ei 
wneud ar ei gyfer.  Mae rhaid iddynt fod yn berchen ar eu 
cynllun.   Bydd rhaid sicrhau y gwnaed rhywfaint o gynnydd, 
oherwydd yng Nghaerdydd mae natur y troseddau, wrth edrych 
ar aildroseddu, yn llai difrifol.   
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod gweithio mewn partneriaeth yn 
gweithio'n dda iawn o fewn y gwasanaeth, ond mae angen 
gwneud mwy o waith i gryfhau'r cysylltiadau â'r Tîm Cymorth 
Cynnar. 
 
Nododd yr Aelodau bwysigrwydd cwblhau'r asesiad anghenion 
strategol ar y cyd, bydd yn llywio pa bartneriaid eraill y gallai fod 
eu hangen yn y gymuned i gefnogi'r bobl ifanc.  Efallai y bydd 
angen mwy o is-grwpiau hefyd i ddelio ag agweddau penodol ar 
y gwaith. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr y bu rhywfaint o gydweithio â’r maes 
Iechyd yn ddiweddar mewn perthynas â therapi lleferydd ac iaith; 
mae canran uchel o’r plant sy’n ymwneud â'r Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid yn dioddef anawsterau o'r fath.  Er bod 
hyfforddiant a llwybrau'n cael eu hadolygu gan therapydd, nid 
ystyrir ei fod yn fwlch gan ei fod yn  rhywbeth y mae angen ei 
ddatblygu wrth symud ymlaen.   



 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at y gostyngiad mewn gwaith achos a 
gofynnodd a oedd hynny oherwydd Covid.  Os felly, beth sydd ar 
waith i fynd i'r afael â'r cynnydd sydyn wrth i'r broses adfer 
barhau. 
 
Dywedodd y RhG fod gostyngiad wedi bod yn y llwyth achosion 
statudol ond mae'r llwyth achosion y tu allan i'r Llys ac Atal yn 
cynyddu.  Nodwyd bod diffyg mewnbwn llwyr y gwasanaeth 
Prawf ym mis Chwefror yn y Fforymau Cynllunio Achosion 
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid oherwydd nad oedd unrhyw 
bobl ifanc o’r grŵp oedran hwnnw yn ystod y cyfnod hwnnw.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Swyddog Prawf wedi'i secondio 
i'r Tîm a bod yr Is-bwyllgor yn cael ei Gadeirio gan Aelod o'r 
Gwasanaeth Prawf.   
 

  Dywedodd yr Aelodau nad materion i'r Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid yn unig yw'r materion a godwyd yn ystod y broses hon 
ond i'r holl bartneriaid hynny sy'n gysylltiedig hefyd; 
Gwasanaethau Plant; Addysg; Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol; a'r Trydydd Sector.  Mae angen dwyn y 
gwasanaethau eraill i gyfrif, problemau cymdeithasol ydynt ac er 
y gall y Gwasanaethau Plant ddarparu rhai o'r mecanweithiau 
cymorth, ni ellir datrys y problemau eu hunain heb fewnbwn 
pawb. 
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at Sicrwydd Ansawdd fel gwaith sy’n mynd 
rhagddo a beth oedd y blaenoriaethau.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod angen amser i ddeall yn well effaith y gwaith sy'n 
cael ei wneud ar hyn o bryd.  Mae’n ymwneud â mwy na dim ond 
bodloni targedau perfformiad, mae'n ymwneud â gwell addysg a 
gwell canlyniadau i'r bobl ifanc. Dyma'r effaith hirdymor.  

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu sylwadau’r pwyllgor yn ystod y drafodaeth o ran y ffordd ymlaen.   
 
25 :   PERFFORMIAD CHWARTER 3 Y GWASANAETHAU PLANT 2020-2021  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd) a Deborah Driffield (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Plant) i’r cyfarfod er 
mwyn cyflwyno’r adroddiad.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad lle cadarnhaodd fod yr 
adroddiad yn cyfeirio at gyfnod o ddiwedd y cam ailgychwyn, drwy'r cyfnod atal byr a 
hyd at ddechrau'r ail gyfnod clo llawn ym mis Rhagfyr.   
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynglŷn â'r gwahaniaeth 
rhwng y tîm helpu teuluoedd a'r tîm cymorth i deuluoedd.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y Gwasanaeth Cymorth Cynnar yn 
ymbarél ar gyfer nifer o wasanaethau; Y Porth a Chymorth i 



Deuluoedd.  Mae'r gwasanaethau hynny'n rhai cyn statudol ac 
nid ydynt yn dod dan y Gwasanaethau Plant a gall sefydliadau 
eraill wneud atgyfeiriadau.  Mae Cymorth i Deuluoedd yn 
wasanaethau sy’n dod o dan y Gwasanaethau Plant, ond mae 
hefyd yn gyn statudol a gall pobl gytuno o’u gwirfodd i gael 
cymorth gan y gwasanaeth hwnnw. 
 

  Holodd yr Aelodau am y wybodaeth a ddarparwyd, sef canran y 
plant a leolir mewn lleoliadau a reoleiddir yng Nghaerdydd a 
gofynnwyd am wybodaeth ynglŷn â'r targedau hynny a pham y 
gostyngwyd canran y rhai a leolir yng Nghaerdydd. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr fod y targedau wedi gostwng ychydig oherwydd 
bod cymhelliad;  wrth ystyried lleoliadau rheoleiddiedig yng 
Nghaerdydd a'r tu allan iddi, roedd y niferoedd ar gyfer y rhai sy'n 
cael eu lleoli y tu allan i Gaerdydd yn cynyddu oherwydd bod 
mwy a mwy o blant yn cael eu lleoli gyda pherthnasau a theulu.  
Ein nod yw newid y cydbwysedd fel bod mwy o blant yn byw 
gyda theulu a ffrindiau a hefyd sicrhau nad yw plant yn cael eu 
lleoli mewn lleoliadau preswyl y tu allan i'r ardal. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a ellid ychwanegu’r wybodaeth at y Siart a 
gynhwyswyd gyda'r adroddiad.  
 

  Holodd yr Aelodau am y cyfeiriad at y targed swyddi gwag 
Gweithwyr Cymdeithasol o 24% a'r swyddi gwag Gweithwyr 
Cymdeithasol o 28.2 y cant gan ofyn am eglurhad o'r ffigurau 
hynny. Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r nod yw lleihau nifer y 
swyddi gwag, sy'n cael eu cyflenwi gan staff asiantaeth ar hyn o 
bryd.  Ar hyn o bryd y ffigur yw 27%, 24% yw'r nod. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth o ran nodi achosion sy'n 
debygol o greu cynnydd mewn atgyfeiriadau Amddiffyn Plant pan 
fydd plant a phobl ifanc yn ôl yn y system ysgolion a pha 
drefniadau sydd ar waith i sicrhau bod y system yn gallu ymdopi 
â'r galw cynyddol hwnnw. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod cynnydd enfawr wedi bod yn y 
galw yn gyffredinol.  Mae'r ffigurau'n dangos hyn, mae hyn yn 
bennaf oherwydd nad ydym wedi gallu gweithio mewn 
partneriaeth yn ystod Covid, nid yw llawer o'r gwasanaethau wedi 
bod ar agor.  Ni fu unrhyw gyfle i gyflawni Cynlluniau Dilyniant yn 
ddiogel er mwyn dadgofrestru plant.  Mae pobl wedi bod yn 
ofalus, fel sy’n ddoeth.   Mae cyllid dros dro gan Lywodraeth 
Cymru wedi ein galluogi i gyflogi Cynorthwywyr Gwaith 
Cymdeithasol i gefnogi'r Gweithwyr Cymdeithasol.  Mae 4 tîm 
wedi'u creu yn yr ardaloedd gan fod y galw mor fawr.  Y gobaith 
oedd cyflogi rhai Gweithwyr Cymdeithasol Oedolion, Gweithwyr 
Camddefnyddio Sylweddau a Gweithwyr Cam-drin Domestig.  
Byddant yn bwysig o ran gweithio gyda'r rhieni.  Bu newid mawr 
hefyd yng ngwaith y Llys; dylid peidio â mynd i'r Llys oni bai bod 
yr Awdurdod am i'r plentyn neu'r plant gael eu symud o'u teulu.  
O ganlyniad, bydd newid yn y gweithlu gyda'r nod o ddatblygu 



timau amlddisgyblaethol ar gyfer gwaith cofleidiol o amgylch y 
teulu. 
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at absenoldeb salwch staff a'r gwahaniaeth 
rhwng y rhai yn y Gwasanaethau Plant ac Oedolion, sydd wedi 
cynyddu'n uwch na 13% eto. Mae'r Gwasanaethau Oedolion tua 
8 – 8.5%. Dywedodd y Cyfarwyddwr y bu cynnydd yn ystod y 
chwarter diwethaf, ond mae'r ffigwr bellach yn ôl o fewn y targed 
gyda golwg ar y chwarter nesaf.  Caiff absenoldeb salwch ei 
fonitro'n agos; nid oes llawer o bobl yn absennol oherwydd 
salwch hirdymor ond mae Covid a'r rhai sydd â chyflyrau iechyd 
sylfaenol wedi effeithio arno.  
  Dim llawer o bobl yn absennol oherwydd salwch hirdymor.  Mae 
cael Covid wedi cael effaith ond nid yw wedi helpu gyda chyflwr 
iechyd sylfaenol ychwaith.   
 

  Holodd yr Aelodau am y gyllideb gynyddol ar gyfer y 
Gwasanaethau Plant eleni a'r adnoddau cynyddol, ac a yw 
hynny'n ddigonol i ateb y galw.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu 
mwy o alw dros y 9 mis diwethaf; y gobaith yw na fydd y galw'n 
parhau i godi.  Mae'r cynnydd mewn adnoddau yn golygu y 
gallwn gysylltu ag adrodd ar berfformiad a bydd y ffocws ar 
symud rhywfaint o'r gyllideb allan o’r maes preswyl a maethu a 
pherthnasau a allai helpu i roi rhywfaint o gymorth ariannol 
ychwanegol i deuluoedd gefnogi eu plant eu hunain.  

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu sylwadau’r pwyllgor yn ystod y drafodaeth o ran y ffordd ymlaen.  
 
26 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
Trafododd yr Aelodau’r wybodaeth a dderbyniwyd gan nodi nifer o broblemau y 
cytunai’r Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, 
ar ran y Pwyllgor, at yr Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol. 
 
27 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chafwyd unrhyw eitemau brys yn y cyfarfod. 
 
28 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ddydd Mawrth 11 Mai 
2021.  Lleoliadau i'w cadarnhau. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.00 pm 
 


